
Procedury dotyczące wydawania orzeczeń w PPP w Zielonce. 

 

Podstawa prawna: 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych  

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych 

 

 



Zespół Orzekający PPP w Zielonce wydaje: 

• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie - 

wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

• orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego - dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  

• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania - dla dzieci i młodzieży, których stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

• orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - dla dzieci i młodzieży 

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim 

• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 

 

Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia oraz opinie na pisemny wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) dziecka - druk wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni 

lub na stronie internetowej poradni. 

Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia dla uczniów przedszkoli, szkół i placówek 

mających siedzibę na terenie działania poradni, a dla dzieci które nie rozpoczęły uczęszczania 

do przedszkola oraz nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi - dla dzieci 

zamieszkałych w naszym rejonie. 

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci:  

• niewidomych i słabowidzących 

• niesłyszących i słabosłyszących 

• dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera  

wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu 

prowadzącego - na terenie naszego rejonu - PPP w Wołominie. 

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności 

wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań - 

psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. 

Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, 

wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia 

dziecka. 



Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca 

dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa: 

•  przewidywany okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola (szkoły) 

•  rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem 

alfanumerycznym zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną 

Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) oraz wynikające z tej choroby 

ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają 

uczęszczanie do przedszkola (szkoły) 

• w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - wnioskodawca dołącza 

do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie 

określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji 

praktycznej nauki zawodu - wydane przez lekarza medycyny pracy. Druk 

zaświadczenia lekarskiego dostępny jest w sekretariacie poradni lub na stronie 

internetowej poradni. 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin - realizowanych  w ciągu 

co najmniej 2 dni. 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio 

z uczniem wynosi: 

• dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin 

• dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin 

• dla uczniów klas VII i VIII  szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin 

• dla uczniów szkół ponadpodstawowych - od 12 do 16 godzin 

 

 

 



Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej: 

• niesłyszących 

• słabosłyszących  

• niewidomych 

• słabowidzących  

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są również dla uczniów 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia, zespół 

orzekający może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez 

nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem – informując  

o tym wnioskodawcę. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania 

przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego. 

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat. 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany 

w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok 

szkolny. 



Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju - mającym na celu pobudzanie psychoruchowego 

i społecznego rozwoju dziecka mogą być objęte dzieci od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  Druk zaświadczenia lekarskiego dla 

rodziców ubiegających się o opinię dostępny jest w sekretariacie poradni lub na stronie 

internetowej poradni. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w 

miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego 

rodziną. 

W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko 

do funkcjonowania w życiu społecznym - zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą 

być prowadzone w grupach liczących do 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 

3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. 

 

 


